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De nou, és l’aparell judicial espanyol qui ha impo-
sat el model educatiu que han d’aplicar les escoles 
catalanes al marge de les lleis i normatives que ha-
vien estar acordades per àmplies majories de la 
societat catalana.

La Generalitat ha de fer un pas endavant i no ac-
ceptar les imposicions judicials basades en recursos 
presentats per minories radicals que massa bé sa-
bem a quins interessos polítics representen. Accep-
tar aquesta forma d’actuar debilita la democràcia.

Hem vist aquests darrers dies, a tall d’exemple, a 
l’escola Turó del Drac de Canet de Mar (Maresme) 
com una sola família pot tenir més drets que la res-
ta de famílies que són tractades com si no existissin. 
Malgrat la pancarta que han posat a l’entrada del 
centre “La llengua no es toca” s’ha vulnerat el model 
educatiu lingüístic, que la societat havia consensuat.

Els qui provoquen aquesta situació i els tribunals 
que els donen suport utilitzen la llengua pròpia de Ca-
talunya com una arma política, comptant amb gairebé 
tots els mitjans polítics i mediàtics per utilitzar-los con-
tra el nostra país, la nostra cultura i la nostra identitat.

No acceptem que el Conseller Gonzàlez-Cambray 
actuï amb la feblesa que ho ha fet sense lluitar 
amb contundència contra la imposició judicial i 
manifesta que té “garanties que el Gobierno d’Es-
panya no demanarà l’execució de la sentència del 
Tribunal Suprem” quan sabem per experiència rei-
terada, que sempre menteixen.

En un moment de greu crisi per les dificultat en l’ús 
social de la llengua catalana hi ha partits reacciona-
ris que tenen la barra de denunciar que el castellà/
espanyol està en perill o que és perseguit a Catalu-
nya. Aquestes campanyes no van dirigides únicament 
contra independentistes, sinó contra tot el país.

Per tot el que hem exposat EXIGIM:
1. Al Departament d’Ensenyament de la Gene-

ralitat, que jurídicament i amb fermesa reivindiqui 
dins i fora de l’estat espanyol, la defensa de la im-
mersió lingüística i es mantingui sense alterar el 
model d’escola catalana consensuat.

2. A més, instem a través de la Inspecció d’En-
senyament, que supervisi totes les Escoles i Ins-
tituts de Catalunya, com és i ha estat la seva obli-
gació, per saber quines classes es fan en català, ja 
que tenim constància, des de fa anys, que sovint es 
fan en llengua castellana, contribuint, potser sense 
adonar-se’n, al baix nivell en el domini de la llen-
gua catalana dels alumnes i, de retruc, al poc ús 
social que s’està fent palès en aquests moments. 

3. EXIGIM als partits polítics catalans una posi-
ció clara que respongui com els correspon, a l’atac 
sociolingüístic que ha sofert el model d’Escola Ca-
talana i que no defugin el problema de sobirania 
del nostre Parlament. 

Les dades que han sortit a la premsa són prou 
colpidores per reprendre un potent moviment soci-
al per aturar la degradació de la nostra llengua i la 
nostra escola per aconseguir que la llengua cata-
lana esdevingui realment una eina de cohesió soci-
al imprescindible.

Refermem que la llengua catalana ha de ser ve-
hicular en tots els estaments de la comunitat edu-
cativa a Catalunya.

EL MODEL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA
A CATALUNYA NO ES TOCA!

Editorial JUTGES: ARA TAMBÉ LINGÜISTES I PEDAGOGS
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 PINZELLADES D'ECONOMIA / LA PELA ÉS LA PELA

Les promeses pressupostàries 
i la realitat de les execucions
És habitual que les execucions pressupostàries no 
coincideixin exactament amb les previsions reflec-
tides en un pressupost, que és una declaració d’in-
tencions. 

El que crida l’atenció és la gran propaganda que 
es desenvolupa al voltant de les intencions políti-
ques a l’hora de pactar pressupostos i la poca in-
formació que es dona a l´hora d’analitzar els in-
compliments de les execucions que massa vegades 
no coincideixen gens amb l’anunciat que es faria. 

I si resulta que aquelles intencions no eren veri-
tat? I si ens han enganyat? Per què han fet una 
cosa diferent del que prometien?

Tota la informació pressupostària de l’Estat està 
exposada en la pàgina web del “Portal de Transpa-
rència del Gobierno de España” però el seu maneig 
no és fàcil per al públic en general encara que útil 
per als polítics i professionals que haurien d’infor-
mar a la població.

Els ciutadans tenen dret a exigir que no els en-
ganyin ni ocultin informació tan rellevant.

Els incompliments pressupostaris rellevants i 
reiterats han de ser notícia!

Els ciutadans han d’exigir als polítics i funciona-
ris el compliment de la seva missió. El que està 
passant amb el finançament de Catalunya s’ha de 
conèixer amb detall i al moment.

El control democràtic per part de la ciutadania 
es imprescindible per garantir el funcionament 
democràtic de les institucions, de totes. 

Diverses són les causes, però les podem concretar, 
a parer meu, en els següents temes. Primer, la 
pandèmia, que ha col·lapsat les economies mun-
dials, ha desestabilitzat el sistema de transports 

marítim de mercaderies i ha desubicat els conteni-
dors dels ports que els requerien. Segon, el trans-
port marítim, bàsic en el comerç mundial i que té 
un complicat i delicat engranatge de moviments i 
subministraments de contenidors, s’ha trencat i ha 
ocasionat desproveïments. A partir d’aquí,  es pro-
dueix un increment de la demanda i un encariment 
de preus que, a la vegada, agreuja el problema de 
la falta de productes i provoca un encariment dels 
seus preus. A més a més, hi ha una manca de ma-
tèries primeres que també encareixen el preu final 
d’allò que produïm: metalls, gas, petroli, etc., i que, 
a més a més, hem de transportar allà on es consu-
meix, amb el sistema de transports col·lapsat. I 
tercer, el preu de l’electricitat, que està actualment 
fora de control amb valors totalment desbocats, 
produït per un sistema irracional de fixació de 
preus finals i una política d’energia ecològica es-
cassa i, durant molt temps, il·lògica.

Quines són les causes del brutal 
increment de l’IPC del 2021
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Hem creat un mercat de contaminats, és a dir, 
com que hem de reduir la contaminació, creem un 
mercat en el qual assignem a la contaminació in-
dustrial un valor que cotitza, no fem polítiques de 
reducció sinó que, com a bons capitalistes, creem 
un mercat en què, si algú guanya (les grans em-
preses contaminadores) altres hi perden, ja que fi-
nalment aquest cost, com que repercuteix en el 
preu final, qui ho paga és el consumidor. O sigui, 
no només no són menys guanys per a les grans 
empreses, sinó que mantenen el marge de benefici 
i l’incrementen. Hem fixat un sistema de càlcul de 
preu diari de l’electricitat, en funció d’una subhasta 
de generadors d’energia en el qual es fixa el preu 
final en funció del cost de producció més elevat. És 
a dir, un benefici irreal i immoral per a les empre-
ses que habitualment generen electricitat en tots 

els sistemes; eòlic, solar, hidroelèctric, nuclear, 
carbó, gas i mixtos.

Per què els governs no fan quelcom per recon-
duir aquesta situació que, amb una anàlisi ràpida i 
racional, es veu de fàcil solució? Doncs pel poder 
de les grans empreses multinacionals i de l’IBEX 
35. Hi ha una política de portes giratòries immoral, 
companyies públiques privatitzades des dels anys 
noranta s’han constituït en el destí d’una elit polí-
tica que, una vegada deixen d’ocupar càrrecs polí-
tics, ocupen els consells d’administració d’empre-
ses com Telefònica, Endesa, Repsol, Enagás o Red 
Eléctrica, etc., és a dir, el pla B d’aquesta elit des-
prés del seu pas per ministeris. Ara s’entén el per-
què de moltes decisions. Ara beneficiem les em-
preses de l’IBEX 35 i després en formarem part 
dels consells directius. 

El dia 2 de desembre passat es va convocar una 
concentració per part del Jovent Republicà i el 
Sindicat de Llogateres a fi de denunciar les condi-
cions en què està aquest edifici públic que era de 
Telefónica i que va privatitzar a fons voltors. S’ha 
convertit en el que és, el paradigma de l’especu-
lació d’aquest país i, com van llegir en el mani-
fest, la “gran vergonya d’acer i ciment en plena 
Esquerra de l’Eixample que ens recorda cada dia 

els excessos i cobdícia insaciable de l’especulació 
urbanística”.

Alhora van exposar que en 14 anys l’edifici de 
Telefónica va passar de ser un projecte d’habitat-
ges de luxe a un gran hotel gegant també de luxe, 
per finalment replantejar-s’ho i quedar en un 
projecte d’oficines com la darrera intenció de 
l’Ajuntament. 

A la concentració, hi va assistir el diputat del 
Parlament Pau Morales Romero, d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, que va fer ús de la pa-

 EL BATEC DEL BARRI

L’edifici Estel
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raula, com també els representants del Sindicats 
de Llogateres i del Jovent Republicà, els quals 
van exigir una solució concreta per part de l’Ajun-
tament per gestionar habitatge públic, amb una 
reserva del 30% per habitatge jove a fi d’emanci-
par-se i, per a tal fi, l’expulsió dels fons voltors. 

Va ser colpidor quan una jove explicava com ac-
tualment només un 15% del jovent que treballa es 
pot emancipar; com un 50% del jovent que treba-
lla tenen contracte temporal; com s’han agreujat 
un 40% les urgències de salut mental i un 195% 
l’augment de suïcidis juvenils des de la pandèmia. 
Amb tot, tenen orgull per haver-se pogut organit-
zar, aturar i denunciar l’escandalosa especulació 
que s’ha fet i es fa sobre l’edifici Estel d’esquena als 
veïns de l’Eixample. 

També es va posar de manifest la inseguretat, la 
insalubritat de l’edifici, brutícies, coloms, sorolls, i 
tothom que va intervenir va exigir la necessitat de 
pisos socials per la classe treballadora i pel jovent 
per garantir que es puguin emancipar.. 

Un barri unit: Plataforma 1 d'octubre
La Plataforma 1 d’octubre de les Corts 
persisteix en els actes dels dijous a plaça 
Comas de les Corts que han de ser per 
a defensar la Independència, criticar la 
situació de política repressiva que l’Estat 
exerceix contra el poble de Catalunya i 
situar-nos a la banda on es troben tots 

els nostres represaliats polítics. No volem ni 
perseguits ni exiliats. 
Aquesta setmana passada, concretament 
dijous, dia 11 de novembre, la CLLC (Comissió 
per la Llengua de Les Corts) va ser qui es va 
ocupar de muntar els actes. 
En primer lloc es va llegir el manifest:

Manifest dijous 11 de novembre 2021 Grup CLLC

Aquí, a la plaça, on ens trobem persones de totes 
les ideologies independentistes, on ens manifes-
tem en un clam d’acord que voldríem unànime i 
paorós... Heus aquí el nostre manifest:

Els nostres, vinguin d’on vinguin seran rebuts 
amb els braços oberts. Pensin com pensin arribar 
a la independència, ho podrem entendre, rebatre, 
discutir, però mai no ens posarem a l’altra banda. 
Haurem d’exigir amb generositat, sense retrets i 
amb un somriure a la cara que els nostres polítics 
entenguin que els resultats de tornar-ho a fer han 
de ser vinculants i que sí, que ho tornarem a fer, 
però més ben fet. NO sé com, però els hauríem de 
fer entendre a ells, als de l’”aporellos” que, com 
més ens persegueixin més forts ens trobaran. Forts 
d’esperit. Lluitem per la pau en la democràcia. 
PROU JA DE REPRESÀLIES QUE NOMÉS SÓN 
L’ENYOR D’UN GRAN IMPERI I QUE RES NO TE-
NEN A VEURE AMB LA DEMOCRÀCIA QUE BUS-
QUEM!!!
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La llengua és un dels nostres bastions més im-
portants, per això l’ataquen tant que poden. Per 
això la defensarem, com sempre hem fet, amb 
energia i persistència. I per això destaquem avui 
fets que en qualsevol altre país serien insignifi-
cants, seria el que toca fer, però per a nosaltres és 
una proesa: l’entrenador del Girona, madrileny di-
uen que és, ha decidit aprendre el català com a 
primera cosa, de manera que durant els entrena-
ments demana que tot se li digui en català i si no 
ho entén s’ho fa repetir en català i en castellà i 
analitza què és el que no ha entès i el perquè. Tèc-
niques! I intenció! És el que haurà d’ensenyar als 
futbolistes... i és també allò que a ell li serveix per 
a integrar-se al país on haurà de viure. 

Nosaltres ho expliquem com a bona praxi i com 
a actitud molt positiva envers la llengua. I ens 
agradaria poder anar destacant moltes altres ex-
periències, que sabem que hi són! No ens fixarem 
pas en models que no ens ajudin, oi? Aquest n’és 
un de bo i potent. Anima a continuar treballant. 
Som-hi, doncs!

Continuarem l’acte amb la lectura d’un poema 
de Salvador Espriu que ens ha de servir per repen-
sar idees i alliberar la ment. Després el sentirem 
cantat per en Raimon amb la intenció que serveixi 

de meditació i ompli l’ànima de cada u de nosal-
tres. La idea no és cantar-lo, és pensar-lo. Llegeix 
la nostra companya, Cristina Company. INDES-
INENTER 

El dimecres dia 10 de novembre del 2021, un 
grup de persones de l’ANC les Corts, vam anar a 
visitar un pessebrista artesanal que tenim al 
barri. Una família, concretament dos germans 
de la família Castells aguanten i guien el timó 
del taller on es fabriquen els Reis d’Orient, el 
Naixement i els pastors i tota mena de figures. 
Val la pena fer una visita al lloc i veure que hi 

tenen petites obres d’art fetes de fang, veritables 
obres d’art.

És un d’aquells oficis que es van perdent atrapats 
per la producció en línia de les fàbriques actuals. Us 
en mostrem unes fotografies per tal que tothom vegi 
què tenim al barri, joies de producció fetes amb tanta 
delicadesa que veure’n el procés et fa sentir un privi-
legiat. Podeu visitar-los a Caballero 35. Tf 934900169.

Visita als pessebristes del barri de Les Corts

Podeu veure el reportatge complet de les fotos de la visita a:
https://www.facebook.com/1573587477/videos/1353833395057750/
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Deu premiats, catalans i catalanòfils 
residents a l’exterior dels Països Catalans 
han estat distingits amb el XXXIII Premi 
Josep Maria Batista i Roca – Memorial 
Enric Garriga Trullols, guardó 
d’atorgament anual instituït i convocat 
per l’Institut de Projecció Exterior de 

la Cultura Catalana (IPECC) per 
reconèixer la tasca que duen a terme 
els catalanòfils i els catalans de fora 
per mantenir la presència catalana al 
món i millorar el coneixement dels 
Països Catalans i la cultura catalana 
a l’exterior.

XXXIII PREMIS JOSEP MARIA BATISTA I ROCA  
MEMORIAL ENRIC GARRIGA TRULLOLS

Santiago Barreiro Echanique (Guayaquil, Equador) i  
Nieves Tuset Alfaro (Guayaquil, Equador)

Valentí Canadell Bofarull (Luxemburg)
Gustavo Alberto González Capdevila (Rosario, Argentina)

Jad Hatem (Beirut, Líban)
Ferran Huidobro Casamitjana (Budapest, Hongria)
Quim Miró Masmiquel (Saint Louis, Missouri, EUA)

Andrea Nayelli Ruíz García (Guadalajara, Jalisco, Mèxic)
Dan Nosell (Uppsala, Suècia)

Adriana Alícia Rodríguez de Mallol (Buenos Aires, Argentina)
Elena San José Almonacid (Brussel·les, Bèlgica)

Des de fa 10 anys, la nostra territorial instal·la una 
parada els dies 2, 3, 4 i 5 de gener, quan queda poc 
per a la festa de Reis, a tocar de la Gran Via, a cau-
sa de la gran quantitat de gent que es desplaça a 
aquest espai del barri.

Aquest any, des del districte ens deneguen el 
permís per fer la parada amb l’excusa que el pro-
tagonisme de la Fira de Reis de la Gran Via ha de 
ser per als paradistes.

Nosaltres no discutim aquest protagonisme ni 
en som competència perquè les parades de la ter-
ritorial de l’Esquerra de l’Eixample per la Indepen-
dència les instal·lem a les cantonades del carrer 
Viladomat i Urgell, fora de la zona del passeig de 
la Gran Via i a l’altra banda de la calçada. El que 
exposem és majoritàriament propaganda i oferim 
objectes de caire independentista a canvi d’un do-
natiu que es recull per a la Caixa de Solidaritat.

Ens sentim dolguts i decebuts i no comprenem els 
motius pels quals hem de deixar de ser-hi aquest 
any i no voldríem pensar que el nostre objectiu po-
lític, totalment legítim, no agradés a l’Ajuntament 
de Barcelona i fos el motiu d'aquest canvi. 

Dolguts i decebuts
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 LA NOSTRA CULTURA, LA NOSTRA LLENGUA

I si parlem de llengua?
   Sabies que en algunes escoles hi ha nens i nenes que pateixen per la intolerància dels 

companys que fan befa dels que parlen en català?

   Sabies que al bell mig de Castilla la Mancha,  a Valdepeñas, un municipi de Ciutat Real, han 
posat llums al carrer per Nadal que porten missatges escrits en eusquera,  gallec i català? 
Zorionak, Bo Nadal, Bon Nadal.

    Sabies que les llengües minoritàries s’han de protegir perquè són un bé per a la diversitat del 
planeta i només és poden protegir educant-nos a respectar-les i parlar-les?

Sisplau: no canvieu de llengua

Consell 17.  HABILITATS O CONDICIONS

Vaig dedicar molt temps a debatre amb gent molt in-
tel·ligent, amb títols universitaris sobre la importàn-
cia de les condicions en la lluita noviolenta. Ho senti-
ràs a través de tots els mitjans de comunicació. Veuràs 
a aquesta persona molt intel·ligent dient com d’im-
portant és tenir una classe mitjana per tenir una revo-
lució noviolenta. I, una altra persona, en un altre ca-
nal que et dirà com d’ important és la penetració en 
Internet. I trobaràs una tercera persona dient que això 
mai funcionarà si la renda anual és menor a X.

Estic en desacord amb aquestes perspectives. És evi-
dent que les condicions són importants per a la planifi-
cació. Però el que realment marca la diferència són les 
habilitats. Són les habilitats en la lluita noviolenta de la 
gent i dels activistes el que fan canviar el joc. Alguns 
exemples: pots tenir la gent menys formada, amb una 
penetració en Internet i en tecnologia mínima i la soci-
etat menys organitzada del món, com ho era la de 
Sud-àfrica  antiapartheid, i tot i això tindràs un grup de 
persones brillants i intel·ligents, amb capacitat de lide-
ratge, mirant què poden fer des de la lluita noviolenta, 
tot això sense telèfons fixos i no cal dir mòbils.

Per una altra banda pots tenir les pitjors condicions 
del món, en llocs com Corea del Nord, llocs ingover-
nables amb centenars de persones morint de SIDA, 
com Zimbabwe, tot i això, no tenir èxit. Així que no ho 
oblidis, les habilitats són molt importants. Així que fes 
els deures i treballa en les teves habilitats.

I que tinguis un bon dia. Prou de desitjar. Fes-ho 
possible.

https://www.youtube.com/watch?v=XB-8_IM9l8o&t=24s


